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A) Členovia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny 

trh 

 

Meno a priezvisko Inštitúcia prítomný neprítomný 

Stáli členovia 

Peter Pellegrini Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu 

  

Denisa Saková Ministerstvo vnútra SR   

Mário Lelovský IT Asociácia Slovenska   

Radko Kuruc Ministerstvo financií SR   

ospravedlnený 

Peter Krajňák Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

  

Stanislav Špánik Ministerstvo zdravotníctva SR  
v zastúpení  

Michal Kondáš 

 

Rastislav Chovanec Ministerstvo hospodárstva SR  
v zastúpení  

Miriam Letašiová 

 

Ivan Švejna Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

  
ospravedlnený 

Viktor Stromček Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR 

 
v zastúpení 

Ladislava Cengelová 

 

Martina Slabejová Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu 

  

Branislav Világi Úrad vlády SR   

Norbert Molnár Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby 

  

Roman Konečný Národný bezpečnostný úrad   

Milan Muška Združenie miest a obcí Slovenska   

Roman Kučerák Združenie samosprávnych krajov 

SK8 

  

Milan Ftáčnik Slovenská informačná spoločnosť  
v zastúpení  

Daniela Chudá 

 

Milan Ištván o.z. Partnerstvá pre prosperitu   

Marián Marek IT Asociácia Slovenska   

Ľubor Illek Slovensko.Digital   

Nestáli členovia 

Mária Kolíková Ministerstvo spravodlivosti SR   

Konrád Rigó Ministerstvo kultúry SR   

Ivan Korčok Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR 

 
v zastúpení  

Oldřich Hlaváček 

 

Daniela 

Palkovičová 

Úrad na ochranu osobných údajov 

SR 
  

ospravedlnená 

 

Prizvaný: Miroslav Kiraľvarga – Republiková únia zamestnávateľov (neprítomný, v zastúpení 

p. Mário Lelovský) 



3 
 

B) Program zasadnutia 

 

1. Úvodné slovo podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu Rady 

vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. 

 

2. Prerokovanie materiálov:  

a) Akčný plán pre jednotný digitálny trh – predkladá Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) 

b) Návrh dokumentov z pracovných skupín NKIVS (kapitola 9) v zmysle úlohy 

B.5 uznesenia vlády SR č. 437/2016 – predkladá ÚPPVII 

 PS K9.4 Lepšie dáta – časť Riadenie údajov a big data; 

 PS K9.7 Vládny cloud – časť Vládny cloud;  

 PS K9.5 Lepšie služby – časť Multikanálový prístup; 

 PS K9.5 Lepšie služby – časť Integrácia a orchestrácia. 

 

3. Rôzne: 

a) Informácia pre rezorty o pripravovaných výzvach na rok 2017 na podávanie 

projektov spolufinancovaných v rámci programu EÚ „Nástroj na prepájanie 

Európy“ (CEF Telecom) – predkladá ÚPPVII 

b) Informácia o aktuálnom stave  PO7 OPII – predkladá ÚPPVII 

c) Informácia o Digital Skills and Jobs Coalition – predkladá ITAS 

d) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o alternatívnom autentifikátore – predkladá Ministerstvo vnútra SR. 

 

4. Závery 

 

 

C) Priebeh zasadnutia 

 

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda Rady vlády SR pre 

digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „rada“) Peter Pellegrini privítal 

zúčastnených na III. zasadnutí rady a zároveň informoval, že zasadnutie sa bude riadiť 

programom, ktorý bol všetkým členom rady zaslaný v stanovenej lehote. 

 

Peter Pellegrini (ďalej len „PP“) na úvod konštatoval, že rada je uznášaniaschopná a dal 

priestor na doplnenie programu rokovania. Prihlásil sa Ľubor Illek so žiadosťou o doplnenie 

programu rady o 3 návrhy v bode rôzne. PP reagoval, že toto môže p. Illek otvoriť v bode rôzne 

a zároveň informoval o novej tajomníčke rady Lucii Valentin. PP ďalej uviedol, že ak nie je iný 

návrh na zmenu alebo doplnenie programu, návrh programu III. zasadnutia rady 

konsenzuálne schválili všetci členovia rady tak, ako bol predložený. 
 

Rada pristúpila k prvému bodu programu. PP požiadal zúčastnených o efektívny priebeh 

rokovania, pretože materiály na rokovanie rady nie sú nové, všetci členovia rady boli zahrnutí 

do tvorby týchto materiálov a preto by malo byť rokovanie viac formálnejšie a nie ako na úrovni 

pracovných skupín. 

 

Prvý bod sa týkal materiálu Akčný plán pre jednotný digitálny trh – príležitosť pre 

Slovensko 2017 – 2020 (ďalej len „Akčný plán DSM“). PP informoval, že sa jedná o iniciatívny 

materiál ÚPPVII a odovzdal slovo generálnej riaditeľke sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII 

Martine Slabejovej (ďalej len „MS“). MS informovala, že predmetný dokument je stále „živým 

materiálom“, je vytvorený na veľmi podobnom princípe ako NKIVS, čo znamená, že sa ešte 

bude časom meniť. ÚPPVII pristúpil iniciatívne k tvorbe Akčného plánu DSM z dôvodu snahy 
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o posunutie Slovenska do digitálnej éry. MS ďalej uviedla, že ak by sme zostali len na úrovni 

NKIVS, Slovensko v tejto téme neposunieme tam, kam potrebujeme. Akčný plán DSM je 

prepojený s NKIVS, pretože jednotný digitálny trh a posúvanie Slovenska do digitálneho veku 

je práve o prepojení a rozvoji e-governmentu, digitalizácii Slovenska, službách 

a sprístupňovaní malým a stredným podnikateľom. Materiál je taktiež prepojený na operačný 

program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, ako aj na ďalšie operačné programy, ktoré 

má SR k dispozícii do roku 2023. Zámerom Akčného plánu DSM je vytvoriť niekoľko 

pracovných skupín, ktoré rozpracujú jednotlivé témy do väčšieho detailu. MS povzbudila 

jednotlivé rezorty, ako aj zástupcov profesijných organizácií, aby boli členmi týchto 

pracovných skupín, a tak pomohli aktívne vytvárať obsah k jednotlivým prioritám jednotného 

digitálneho trhu. MS opätovne zdôraznila, že Akčný plán DSM ešte nie je vo finálnej verzii tak, 

ako ho ÚPPVII rade predložil a vyjadrila záujem o jeho ďalšie rozvíjanie v spolupráci s členmi 

rady.  

 

Ďalej MS poďakovala za zaslanie pripomienok k Akčnému plánu DSM a informovala, že 

v rámci medzirezortného pripomienkového konania ÚPPVII vysporiadal všetky pripomienky 

vznesené rezortami (po konzultácii s Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“) sa 

vypúšťajú z priorít veci súvisiace s autorským zákonom z dôvodu, že predmetný zákon je 

potrebné ešte lepšie rozpracovať, aby mohol byť v budúcnosti zaradený ako priorita do 

Akčného plánu DSM.) MS vyjadrila potešenie, že členovia rady pomôžu ÚPPVII 

s popularizáciou témy jednotného digitálneho trhu v rámci SR (ako príklad uviedla roadshow, 

ktorú plánuje organizovať ITAS v tejto oblasti). 

 

PP doplnil informáciu o financovaní horeuvedených priorít. Tieto majú byť financované 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 a nadviazal na MS s tým, že 

momentálne ÚPPVII vyšiel v ústrety MK SR, ale do budúcna sa musia prispôsobiť moderným 

technológiám a situácii, ktorá v 21. storočí vládne. Otázka autorských práv sa vyvíja extrémne 

v čase a MK SR si bude musieť nájsť vlastné kapacity a odbornosť na to, aby sa do budúcna 

s týmto vysporiadalo. PP taktiež uviedol, že momentálne rešpektuje aj postoj Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a otázky týkajúce sa zákonníka práce, (ÚPPVII nechce 

vstupovať do štátnozamestnaneckých vzťahov), ale tiež je to otázka, ktorú bude treba do 

budúcna riešiť. 

 

PP poďakoval všetkým, ktorí boli konštruktívni, otvoril diskusiu a navrhol, aby sa po diskusii 

prijalo uznesenie, ktoré síce bude brať Akčný plán DSM na vedomie, ale uloží generálnej 

riaditeľke sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII MS vysporiadať sa s pripomienkami 

ostatných subjektov (zväzov, asociácií a obchodných komôr), ktoré boli vznesené v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania a predložiť Akčný plán DSM na rokovanie vlády 

SR. PP vyjadril želanie, aby SR patrila k tým krajinám, ktoré niečo pre jednotný digitálny trh 

urobili na národnej úrovni. V rámci diskusie PP odovzdal slovo Máriovi Lelovskému, 

ktorý uviedol (v mene IT Asociácie Slovenska, ako aj Republikovej únie zamestnávateľov, 

ktorú na tomto zasadnutí zastupoval), že vítajú tento moderný Akčný plán DSM, ktorý bude 

„lídrovať“ podstatné zmeny v oblasti digitalizácie nielen verejnej správy, ale aj priemyslu 

a služieb. Uviedol, že v rámci pripomienkového konania vzniesli pripomienky, a ako zásadnú 

tú, že na začiatku prípravy materiálu sa nespolupracovalo s podnikateľským sektorom, čo sa 

však ku koncu zmenilo, za čo poďakoval MS a jej kolegom. Vyjadril presvedčenie, že aj 

v pracovných skupinách, ktoré vznikajú, budú intenzívne spolupracovať. M. Lelovský ďalej 

uviedol, že ich taktiež zaskočil postoj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tak, ako 

to už na rade odznelo) a skonštatoval, že práve flexibilná pracovná sila a flexibilný trh práce je 

kľúčovým predpokladom pre úspech ekonomiky v modernej digitálnej dobe. Čo sa týka MK 

SR, opätovne sa pripojil k názoru, že tak, ako je autorský zákon v súčasnosti postavený, je nutné 

tento rok „otvoriť“, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. 
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Následne sa v rámci diskusie prihlásil o slovo Milan Muška a uviedol, že SR sa prihlásila 

k podpore digitálnej ekonomiky v rámci Európy a myslí si, že Akčný plán DSM je dobrým 

základom a otvoreným dokumentom, ktorý sa môže ďalej rozvíjať. Uviedol požiadavku k 

pracovným skupinám, odporúčal vytvoriť pracovnú skupinu čisto pre samosprávu, aby sa 

nestrácala vo verejnej správe. PP nevylúčil túto možnosť. 

 

PP následne uzatvoril diskusiu a skonštatoval, že rada konsenzuálne prijala uznesenie rady 

č. 1/2017 k Akčnému plánu pre jednotný digitálny trh – príležitosť pre Slovensko 2017 -

2020 tak, ako bolo navrhnuté.   

 

Rada pristúpila k ďalšiemu bodu programu, čo boli dokumenty vyplývajúce z nedávno prijatej 

Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“). PP vyzval Michala 

Chebena z ÚPPVII na prezentáciu týchto 4 dokumentov. Michal Cheben informoval, že po 

schválení NKIVS v septembri minulého roka ÚPPVII odštartoval prácu v pracovných 

skupinách. Vytvorili sa zatiaľ 4 pracovné skupiny a teraz ÚPPVII predkladá rade prvé výsledky 

ich práce. Jedná sa o pracovné skupiny: Riadenie údajov a big data, Vládny cloud, 

Multikanálový prístup a Integrácia a orchestrácia. Tieto dokumenty sa považujú za prvú 

verziu, na ktorých budú pracovné skupiny ďalej pracovať. Následne sa pristúpilo k diskusii. 

Michal Cheben informoval, že máme na rade prítomných kolegov z jednotlivých pracovných 

skupín, ktoré tieto dokumenty tvorili a spoločne s PP otvorili k dokumentom diskusiu. PP dodal, 

že materiály po ich schválení radou, budú zverejnené na oficiálnej stránke 

www.informatizacia.sk, bude sa k nim robiť workshop pre povinné osoby a odôvodnil, prečo 

sú v materiáloch aj jednotlivé alternatívy (MS v tejto veci dodala, že jednotlivé závery 

dokumentov a jednotlivé témy naznačujú, že sú priradené k niektorým rezortom, čo znamená, 

že daný rezort musí pripraviť projekt. Nie je to finálny stav, projekty ešte prejdú ďalším 

procesom, ktorý je stanovený aj operačným programom Integrovaná infraštruktúra, to znamená 

štúdia uskutočniteľnosti, v niektorých prípadoch reformný zámer). 

 

PP otvoril diskusiu a zároveň informoval k dokumentu Vládny cloud. Momentálne prebiehajú 

intenzívne rokovania medzi Ministerstvom vnútra SR a ÚPPVII a následne budú vedené 

rokovania s Ministerstvom financií SR, z dôvodu dohody na jednej entite, ktorá bude schopná 

poskytnúť širokú škálu služieb, pretože momentálne nie sme pripravení doriešiť migračné plány 

a presúvať aktivity členov rady do cloudu. Vzhľadom na uvedené sú potrebné konzultácie 

s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom financií SR, aby bola stanovená osoba, s ktorou sa 

budú riešiť presuny tak, ako sú povinné. PP uviedol, že je potrebné mať takého partnera, ktorý 

bude všetky požiadavky presunov plniť. 

 

PP ďalej odovzdal slovo MS, ktorá vyzvala vedúcich jednotlivých pracovných skupín, aby 

vyhodnotili prácu v skupinách. Slova sa ujal Richard Hollý, ktorý za skupinu Vládny cloud 

poďakoval jej členom, predovšetkým ITASu, pretože sa výrazne podieľal na tvorbe 

predmetného materiálu, čo je možné vidieť na jeho rozsahu. Celkový stav je výsledkom 

konsenzu odbornej komunity, ako aj pripomienok zo strany štátnej správy a  organizácie DEUS. 

Aktuálny stav dokumentu zachytáva maximum, čo sa v čase určenom na jeho prípravu podarilo 

zachytiť. 

 

Následne informoval vedúci pracovnej skupiny Lepšie dáta, Juraj Bárdy, ktorý taktiež 

poďakoval členom svojej pracovnej skupiny. V prípade Lepších dát sa podarilo navrhnúť jasnú 

víziu štátu, ktorý funguje na základe dobrého využívania informácií a znalostí. Skupina navrhla 

kroky k jej realizácii, ktoré sú ambiciózne a vyžiadajú si veľa energie. Ďalej informoval ku 

kvalite dát, že je záujem prejsť na najvyšší možný formát linkovaných dát, prepojených údajov. 

Všeobecne sa zavedie monitoring kvality údajov k jednotlivým informačným systémom. 



6 
 

Všetky tieto témy sú vysvetlené v dokumente. Záverom uviedol, že verí v uskutočnenie tejto 

vízie v čo najbližšom čase. 

 

MS požiadala ďalej vedúceho skupiny Lepšie služby, Tomáša Révaja, o stručnú informáciu. 

Tomáš Révaj informoval, že sa skupine podarilo vypracovať 2 strategické dokumenty, ktoré 

budú ďalej premietnuté v projektoch a strategických zámeroch. Poďakoval účastníkom 

pracovnej skupiny zo strany štátu, ako aj odbornej komunite ako ITAS, Slovensko.Digital 

a Slovenskej User Experience Asociácii, ktoré skupine dávajú dobré vstupy z komerčného 

sektora, ako robiť služby pre klientov lepšie. Informoval, že skupinu čaká ešte najväčšia časť, 

a to interakcia s verejnou správou - životné situácie, navigácia k službám a vyjadril potešenie 

k ďalšej spolupráci.  

 

Milan Ištván požiadal v rámci diskusie o slovo a uviedol, že práca v pracovných skupinách má 

veľký prínos vzhľadom na fakt, že NKIVS je veľmi ambiciózny a nadrezortný dokument, ktorý 

bude vyžadovať zo strany ÚPPVII veľké nasadenie vo vzťahu k rezortom. Uviedol, že rezorty 

nie sú informované o tom, o čo v NKIVS presne ide (odhaduje, že rezortom bude trvať cca 

2 roky, kým sa s NKIVS zžijú, a to aj za predpokladu organizovania workshopov). Tiež 

konštatoval, že zapojenie kľúčových rezortov do pracovných skupín je zatiaľ slabé, čo treba do 

budúcna napraviť. 

 

Následne sa slova ujal Ľubor Illek a vyjadril súhlas s tým, čo povedal Milan Ištván ohľadom 

informovanosti rezortov. Dodal, že je mimoriadne dôležité efektívne pracovať s aktivitami 

vyplývajúcimi z NKIVS + je potrebné zorganizovať niekoľko workshopov, nie 1 workshop, 

ako je uvedené v uznesení, a to priebežne. Tiež uviedol, že ku každému z predložených 

dokumentov NKIVS majú za Slovensko.Digital niekoľko pripomienok, ale žiadna z nich nie je 

natoľko závažná, aby nateraz s dokumentami nesúhlasili. Ako prioritu pre ďalšiu prácu 

v pracovných skupinách vnímajú vytvorenie detailného akčného plánu vo veci eGovernmentu. 

 

Na uvedené príspevky v rámci diskusie reagoval Michal Cheben s tým, že neinformovanosť nie 

je len na strane samosprávy, ale aj štátnej správy. Uviedol, že ÚPPVII tento problém vníma 

a informoval, že doteraz sa uskutočnili 3 workshopy, na čo nadviazala MS a dodala, 

že v termíne 22. - 24. 3. 2017 ÚPPVII organizuje ďalšie workshopy, kde sa bude diskutovať 

o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, o jednotlivých plánoch rezortov 

a projektových zámeroch. MS tiež pripomenula rezortom, aby si naštudovali manuál 

k operačnému programu Integrovaná infraštruktúra, z dôvodu následnej efektívnej diskusie na 

workshopoch.  

 

PP doplnil, že počas workshopov sa rezorty môžu pýtať, ÚPPVII všetky otázky rád zodpovie, 

ako aj naznačí jednotlivým rezortom, kde ich ÚPPVII ako koordinátor informatizácie v SR do 

budúcna vidí. Upozornil, že všetky projekty rezortov musia byť v súlade s horeuvedeným 

manuálom, inak neprejdú cez Riadiaci výbor.  

 

Ďalej PP informoval o cost-benefit analýze Zelená kniha, ktorá bude predložená do mesiaca 

vláde SR, čím bude zavedená jednotná analýza posudzovania projektov akéhokoľvek typu. 

 

Následne sa do diskusie zapojil Marián Marek, ktorý ocenil, že ITAS dostal možnosť 

participovať na NKIVS. Informoval, že ITAS členovia v pracovných skupinách odviedli dosť 

práce, no zároveň dodal, že dokument Integrácia a orchestrácia nestihli spripomienkovať tak, 

ako by si želali. Požiadal, aby dokument nebol publikovaný skôr, ako sa ITAS architektonická 

skupina k danej veci nevyjadrí, aby spätne nebolo potrebné riešiť veci.   

 



7 
 

Michal Cheben reagoval, že tento problém bol riešený aj na 1. zasadnutí rady a uznal túto 

požiadavku. 

 

PP navrhol, že uznesenie sa meniť nebude, ale doplní sa o poznámku, že do dokumentu 

Integrácia a orchestrácia budú zapracované pripomienky architektonickej skupiny ITAS. 

 

Následne sa o slovo prihlásil Milan Muška, ktorý poďakoval za to, že slovo samospráva 

nezaznelo na zasadnutí rady len od neho. Informoval o združení DEUS, ktoré má zabezpečovať 

podporu informatizácie samosprávy v SR v plnom rozsahu, vzhľadom na fakt, že v ZMOSe 

nemajú odborné kapacity na tento účel. Samospráva by mala partnera, na ktorého by sa mohla 

obracať, ako svoj „rezort“. Ďalej dodal, že ZMOS prijíma ponuku na obsadenie jednotlivých 

pracovných skupín aj svojimi členmi. Zároveň informoval o DEUS, ako o kancelárii pre 

samosprávy v oblasti informatizácie a vyjadril záujem čerpať na túto oblasť európske financie. 

 

PP uzavrel diskusiu a skonštatoval, že rada vlády schvaľuje predmetné 4 dokumenty tak, ako 

boli uvedené v programe s tým, že v dokumente pracovnej skupiny Lepšie služby: časť 

Integrácia a orchestrácia budú pred zverejnením na www.informatizacia.sk zapracované 

pripomienky architektonickej skupiny ITAS, pokiaľ zásadne nezmenia charakter dokumentu 

(ako už hore uviedol). PP konštatoval, že uznesenie rady č. 2/2017 k Návrhu dokumentov 

z pracovných skupín NKIVS (kapitola 9) v zmysle úlohy B.5 uznesenia vlády SR 

č. 437/2016 bolo prijaté. 

 

PP ďalej uviedol krátku informáciu o 2 nových pracovných skupinách, na ktorých sa zhodli  

spolu s vedúcim Úradu vlády SR. Prvá je trojskupina (spolu s NBÚ), ktorej cieľom je 

iniciatívne predložiť na vládu SR materiál o dodržiavaní zákona a povinnom presune aktivít 

do siete GOVNET a druhá pracovná skupina (Úrad vlády SR a ÚPPVII) je skupina na postupné 

zjednotenie štátnych webov (intuitívna orientácia na webových stránkach). 

 

PP zároveň informoval o tom, že stanoví 4-5 termínov pre zasadnutie riadiacich výborov, do 

ktorých by mali jednotlivé rezorty predložiť svoje projekty. Následne odovzdal slovo MS a rada 

pristúpila vo svojom rokovaní k bodu „rôzne“. 

 

MS uviedla informáciu o prvej výzve na podávanie projektov spolufinancovaných v rámci 

programu EÚ „Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF Telecom). Európska komisia ho 

vyhlásila 17. 02. 2017, čiže sa jedná relatívne o čerstvú informáciu. Ďalej uviedla, že všetky 

detaily ohľadom výziev, ktoré boli otvorené sa nachádzajú v podkladových materiáloch k rade. 

MS informovala, že výzvy sú otvorené do 18. 05. 2017. Požiadala rezorty, aby si tento materiál 

naštudovali a sú vítaní na ÚPPVII k diskusii v tejto veci. 

 

Druhá informácia sa týkala aktuálneho stavu operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra, prioritná os 7. MS uviedla, že v súčasnosti máme 12 projektov 

financovaných, z toho 10 je fázovaných a 2 národné projekty. Bližšie informácie k tomuto bodu 

programu sa nachádzajú taktiež v materiáloch, ktoré boli poskytnuté členom rady pred jej 

zasadnutím. Čo sa týka reformných zámerov, máme schválených 9, z ktorých 3 štúdie 

uskutočniteľnosti sú k dispozícii na zasadnutí. 

 

MS ďalej informovala o termíne 1. riadiaceho výboru, ktorý sa uskutoční 16. 03. 2017. Ambícia 

je predložiť spolu s rezortami 3 štúdie uskutočniteľnosti, a to Centrálny ekonomický systém, 

Zefektívnenie a modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe a Obchodný 

register. Informovala, že všetky reformné zámery sú zverejnené na stránkach Ministerstva 

vnútra SR. 

 

http://www.informatizacia.sk/
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Následne sa slova ujal Mário Lelovský, k ďalšiemu bodu v časti rôzne a to: Digital Skills and 

Jobs Coalition. Členov rady informoval o aktivite Európskej Komisie pod názvom Grand 

Coalition for Digital Skills and Jobs. Na národnej úrovni sa bude jednať o Národnú koalíciu 

pre digitálne zručnosti a povolania. Dôvodom pre jej vznik je očakávaný nedostatok IKT 

špecialistov do roku 2020 (cca 900 000) v rámci EÚ. V súčasnosti tento odhad od vzniku Grand 

Coalition (2013) klesol, vzhľadom na to, že niektoré členské krajiny EÚ pristúpili k tomuto 

problému efektívne a zriadili študijné odbory a rekvalifikačné odbory technických a IT 

odborov. Odhad pre SR je 10 000 IKT špecialistov s tým, že do roku 2020 ich bude chýbať asi 

20 000. Hlavným cieľom národnej koalície je tomuto stavu predísť. Možno konštatovať, že 

zatiaľ sa väčšie aktivity národnej koalície v spolupráci s rezortami (MH SR, MŠVVaŠ SR, 

MPSVaR SR) v tejto oblasti nepodarilo rozvinúť. Mário Lelovský tiež informoval o projekte 

ITAS IT akadémia, ktorý začína budúci mesiac. Ďalej spomenul konferenciu E-skills for Jobs 

2016, DSM roadshow v roku 2016 a prípravy na roadshow roku 2017. Informoval o stránke 

národnej koalície, ktorá by mala byť spustená v marci 2017, aby sa začal riešiť nedostatok IT 

špecialistov. V tejto veci vyzval rezorty, aby sa do tejto iniciatívy zapojili – vyzval menovite 

Ministerstvo školstva, VVaŠ SR. 

 

MS pristúpila k 4 bodu, a to: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore, ktorá je účinná od 01. 03. 2017. 

Požiadala Denisu Sakovú o krátku informáciu. Cieľom vyhlášky je vytvoriť podmienky na 

prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby, ktorá má sídlo na území 

SR. Ide o dočasné riešenie, ktoré bude nahradené formou univerzálneho alternatívneho 

autentifikátora. Návrh vyhlášky bližšie upravuje podávanie žiadosti o vydanie dočasného 

alternatívneho autentifikátora. 

 

V rámci diskusie k tomuto bodu sa prihlásil Ľubor Illek a poďakoval za konštruktívny prístup 

rezortu vnútra pri zapracovaní pripomienok Slovensko.Digital do predmetnej vyhlášky. 

Vyjadril poľutovanie, že ani po niekoľkých rokoch diskusií neexistuje celkové riešenie pre 

alternatívny autentifikátor, alebo jednotný prístup do eGovernmentu. Pretrvávajúcim 

problémom zostávajú občania SR s trvalým pobytom mimo územia SR, čo znamená, že nemajú 

občiansky preukaz. Denisa Saková informovala, že táto skupina občanov sa musí vyriešiť 

najskôr z legislatívneho hľadiska a tento problém bude do budúcna riešený. 

 

MS dala priestor Ľuborovi Illekovi, aby prezentoval svoje pripomienky k bodu rôzne, ktoré 

avizoval na začiatku zasadnutia rady. Ľubor Illek prezentoval 3 pripomienky, a to neplnenie 

legislatívnych požiadaviek v oblasti eGovernmentu; stav vytvárania a schvaľovania nových 

Koncepcií rozvoja informačného  systému (KRIS) a sledovanie dôležitých otázok a ich riešení 

(issue tracking) v zmysle NKIVS. MS reagovala, že bude rada, keď sa tieto témy rozdiskutujú 

na pravidelnom stretnutí ÚPPVII a Slovensko.Digital. 

 

PP doplnil, že iniciatíva ÚPPVII s NBÚ je práve aj vo veci vynucovania zákona s tým, že 

v pripravovanom zákone ITVS už budú navrhnuté aj sankcie rezortov, keď neplnia to, čo plniť 

majú. 

 

Mária Kolíková mala záverom 2 pripomienky, a to pre subjekty verejnej správy, ale aj pre 

povinné subjekty, ak nebudú komunikovať so súdmi, aby platili súdne poplatky. Tento materiál 

je v legislatívnom procese. Tiež doplnila k bodu 3b), že Ministerstvo spravodlivosti má 

rozpracovaných viacero projektov (ORSR), ktoré predloží riadiacemu výboru v máji (štúdia 

k Centrálnemu súdnemu systému riadenia a Informačnému systému pre centrum právnej 

pomoci), ktorým bude predchádzať verejná konzultácia. 
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PP poďakoval Márii Kolíkovej za pripomienky a informoval, že rapídne rastie digitálna 

komunikácia vo vzťahu občan - štát a všetky rezorty musia byť pripravené v tejto veci, aby 

nedochádzalo k preťaženiu systémov. 

 

Marián Marek nadviazal na tento postreh tým, ako zvýšiť spoľahlivosť služieb, ktoré štát 

poskytuje. Navrhol zriadenie riadiaceho výboru Integrovaného informačného systému, ktorý 

bude viac vhodný pre správcov informačných systémov, aby sa nerobili upgrady, alebo 

odstávky bez koordinácie a informovania správcov, čo v súčasnosti robí problém. MS 

konštatovala, že ÚPPVII víta tento podnet a informovala, že sa na tom bude ďalej pracovať. 

 

PP poďakoval za konštruktívny prístup k rokovaniu a ukončil III. zasadnutie rady vlády SR pre 

digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. 

 

 

D) Prílohy 

 

 Uznesenie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh 

č. 1/2017 z 28. februára 2017 k Akčnému plánu pre jednotný digitálny trh - 

Príležitosť pre Slovensko 2017-2020 (príloha č. 1 ) 

 

 Uznesenie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh 

č. 2/2017 z 28. februára 2017 k Návrhu dokumentov z pracovných skupín NKIVS 

(kapitola 9) v zmysle úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 437/2016 (príloha č. 2) 

 

 Prezenčná listina (príloha č. 3) 

 

 Schválené materiály rady sú dostupné z dôvodu veľkej kapacity súborov 

prostredníctvom zdieľaného úložiska, a to: https://1drv.ms/f/s!AhDLmf-

Rn5bAgR4EjmV0waCK3_1d .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/f/s!AhDLmf-Rn5bAgR4EjmV0waCK3_1d
https://1drv.ms/f/s!AhDLmf-Rn5bAgR4EjmV0waCK3_1d


RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 
 

 

Uznesenie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh číslo 1/2017 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

č. 1/2017 

z 28. februára 2017 

 
k Akčnému plánu pre jednotný digitálny trh- Príležitosť pre Slovensko 2017-2020 

 

 

 
Číslo materiálu: 0613/2016-154  

Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 

Rada vlády 

A. berie na vedomie 
 

A.1. Akčný plán pre jednotný digitálny trh – Príležitosť pre Slovensko 2017-2020 

 

B. ukladá 

generálnej riaditeľke Sekcie riadenia informatizácie 

 

B.1. vysporiadať pripomienky ostatných subjektov (zväzov, asociácií a obchodných 

komôr) vznesené počas medzirezortného  pripomienkového konania 

a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

 

 



RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 
 

 

Uznesenie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh číslo 2/2017 

 

 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 
 

č. 2/2017 

z 28. februára 2017 

 
k Návrhu dokumentov z pracovných skupín NKIVS (kapitola 9) v zmysle úlohy B.5 

uznesenia vlády SR č. 437/2016 

 

 
Číslo materiálu: 887/1145/2017/SRIT 

Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 

Rada vlády 

A. schvaľuje  
 

A.1. Dokument Strategická priorita Vládny cloud 

A.2. Dokument Strategická priorita Manažment údajov 

A.3. Dokument Strategická priorita Multikanálový prístup 

A.4. Dokument Strategická priorita Integrácia a orchestrácia ˗ po zapracovaní 

pripomienok architektonickej skupiny ITAS 

 

B. odporúča  
 

B.1. generálnej riaditeľke sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII bezodkladne 

zverejniť schválené dokumenty strategických priorít na 

www.informatizacia.sk.sk  

B.2. generálnej riaditeľke sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII bezodkladne 

zorganizovať k schváleným dokumentom strategických priorít workshop pre 

povinné osoby 

B.3. generálnej riaditeľke sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII bezodkladne 

zapracovať výstupy strategických priorít do Detailného akčného plánu 

informatizácie verejnej správy 

B.4. generálnej riaditeľke sekcie riadenia informatizácie ÚPPVII koordinovať 

rozvojové projekty e-Governmentu v súlade so schválenými strategickými 

prioritami  

http://www.informatizacia.sk.sk/


 

 

Prezenčná listina 

z III. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 

 a jednotný digitálny trh 

zo dňa 28. 02. 2017 

 

Miesto konania: Úrad vlády SR, zasadacia miestnosť č. 004 

Čas konania: 09:30 hod.  

 

 

P. č. 

 

Meno a priezvisko 

1. Peter Pellegrini 

2. Denisa Saková 

3. Mário Lelovský   

4. Peter Krajňák 

5. Stanislav Špánik 

v zastúpení Michal Kondáš 

6. Rastislav Chovanec 

v zastúpení Miriam Letašiová 

7. Viktor Stromček 

v zastúpení Ladislava Cengelová 

8. Martina Slabejová 

9. Branislav Világi 

10. Norbert Molnár 

11. Roman Konečný 

12. Milan Muška 

13. Roman Kučerák 

14. Milan Ftáčnik 

v zastúpení Daniela Chudá 

15. Milan Ištván 

16. Marián Marek 

17. Ľubor Illek 

18. Mária Kolíková 



19. Konrád Rigó 

20. Ivan Korčok 

v zastúpení Oldřich Hlaváček 

21. Lucia Valentin 

22. Valentína Michálková 

23. Michal Cheben 

24. Michaela Špeťková 

25. Juraj Bárdy 

26. Tomáš Révaj 

27. Richard Hollý 

28. Andri Adámek 

29. Jana Gondová 

30. Lucia Fábryová 

31. Janka Burdová 

32. Karolína Tichá 

33. Jozef Čapuška 

34. Dagmar Bošanská 

35. Miroslav Kiraľvarga  

v zastúpení Mário Lelovský 

 


